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Grupa docelowa 

 

 osoby pracujące w działach telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; 

 przedstawiciele handlowi; 

 pracownicy call-center; 

 kierownicy i menedżerowie działów handlowych; 

 właściciele firm. 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia profesjonalnych rozmów 

telefonicznych, mających na celu wzrost sprzedaży i kompetentną obsługę klienta.  Uczestnik 

nabędzie i poszerzy swoją wiedzę  i praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania klientów przez 

telefon, efektywnego przeprowadzania rozmów handlowych przez telefon, skutecznego stosowania 

technik sprzedaży przez telefon oraz zasad profesjonalnego telemarketingu w zależności od sytuacji 

sprzedażowej czy typologii Klienta oraz metod radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami 

Klienta. Uczestnik zdobędzie i podniesie kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego 

słuchania, przetwarzania informacji. Posiądzie zdolność umiejętnego parafrazowania, 

zadawania pytań i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. Nabędzie 

umiejętność prowadzenia  rozmów  telefonicznych, radzenia sobie ze stresem oraz 

poszerzy wiedzę w zakresie  asertywności. 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

 

 Nabędzie wiedzę i poszerzy kompetencje  w zakresie przebiegu wzorcowej handlowej rozmowy 

telefonicznej wychodzącej i przychodzącej celem pozyskiwania nowych klientów dla firmy. 

 Posiądzie umiejętność przeprowadzania  poszczególnych etapów rozmowy przez telefon, przy 

doborze odpowiednich narzędzi i technik sprzedażowych do każdego z etapów rozmowy. 

 Nabędzie umiejętność  prowadzenia profesjonalnych rozmów handlowych  przez telefon. Nabędzie 

kompetencje  wpływające na poprawę efektywności sprzedaży oraz jakości obsługi Klienta oraz 

budowania  pozytywnego kontaktu z Klientem od rozpoczęcia do zakończenia rozmowy. 

 Nabędzie umiejętność profesjonalnej komunikacji  z różnymi typami klientów. 

 Nabędzie umiejętność efektywnego zarządzania czasem prowadzonej rozmowy przez telefon. 

 Nabędzie umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sprzedaży 

telefonicznej.  

 Nabędzie umiejętność wypracowywania metod obniżania poziomu stresu negatywnego podczas 

rozmowy z Klientem z uwzględnieniem własnych lęków i obaw oraz rozpoznawania typologii 

Klienta.  



     

 

 

 

 

Program szkolenia:  

1. Budowanie autorytetu w telefonicznym kontakcie z klientem 

-    Właściwa postawa handlowca w rozmowach przez telefon drogą do sukcesu. 

-    Budowanie wizerunku profesjonalisty w kontakcie telefonicznym. 

-    Zasady i czynności związane z psychiczną rozgrzewką - energia do dzwonienia i ochrona przed 

stresem wynikającym z potencjalnego „odrzucenia" przez klienta. 

-    Standardy prowadzenia rozmów telefonicznych. 

2.  Psychologia sprzedaży i przygotowanie do rozmowy 

-    Gdzie i jak skutecznie poszukiwać klientów i tworzyć target? 

-    Czy znasz powody, dla których potencjalny klient chciałby skorzystać z Twojej oferty? 

-    Poznaj swojego klienta zanim wykonasz pierwszy telefon – przydatne źródła i metody. 

-    Scenariusze rozmów telefonicznych kluczem do efektywności. 

-    Z jakich etapów składa się rozmowa telefoniczna? 

-    Definiowanie celów na każdym etapie sprzedaży. 

-    Jaki wpływ na zamknięcie mają poszczególne etapy? 

3.  Umiejętnie zdobywaj informacje 

-    Prawa i techniki perswazji /wywierania wpływu poprzez presupozycje, implikacje. 

-    Techniki zadawania pytań handlowych.  

-    Reguły aktywnego słuchania. 

-    Techniki odkrywania potrzeb klientów. 

-    Słowa, jako narzędzia budowania zaufania klienta - zwroty „parzące” i „nęcące.” 

-    Opracowanie skryptu z pytaniami. 

4.  Kim jest trudny klient? Sposoby reagowania 

-    Oddziel fakty od emocji – kluczowa zasada w trudnych sytuacjach. 

-    Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi. 

-    Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami. 

-    Jakie wymówki mają Twoi klienci, gdy nie chcą z Tobą rozmawiać? 

-    Jak nie dać się tradycyjnemu zbywaniu na typowe wymówki? 

       

 

 

 

 

 
 



     

 

 

TRENERZY 
 

 

KLAUDIA:  

Współpracuje z biznesem od ponad osiemnastu lat. Doświadczenie zdobywała awansując na coraz 

wyższe stanowiska. Od 2009 roku działa na rynku szkoleniowym jako Trener i Assesor. Zajmuje się 

rozwojem umiejętności interpersonalnych, współpracy grupowej, sprzedaży oraz szkoleniami dla kadry 

menadżerskiej. Zrealizowała ponad 4900 godzin szkoleniowych. Jest trenerem kadry menadżerskiej 

kilku wiodących firm na rynku polskim. Jako, że swoją drogę zawodową rozpoczynała od  koordynacji 

pracy zespołu sprzedażowego call center, ten obszar jest jej szczególnie bliski. Jej powołaniem i pasją jest 

poznanie i zrozumienie człowieka. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pomagają jej w prowadzeniu 

szkoleń, warsztatów i zajęć ze wszystkimi tymi, którzy chcą się rozwijać, doskonalić, poznać i zrozumieć 

siebie.Z dużym zaangażowaniem pomaga w odkrywaniu i wzmacnianiu ukrytego potencjału uczestników 

szkoleń. Tworzy autorskie programy szkoleniowe. Wraz z fundacją PLinEu prowadziła szkolenia w 

zakresie zwiększania aktywności kobiet na rynku pracy. Realizowała projekt z zakresu budowania 

zespołu i przywództwa dla MARR i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W 2019 roku realizowała 

dla MCOO w Krakowie program przygotowujący młodzież do wyjścia na rynek pracy. Jest 

certyfikowanym Trenerem  metody badającej odporność psychiczną -Mental Toughness Questionnaire. 

License number: MTQ130826 Pracowała/pracuje nadal między innymi z: Orange Polska, Kleen-flo 

Polska, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, MARR, WUP, Bosh Rexorth, Velux-NB Polska 

sp.zo.o., Telekadra, Contact Sales, KIM Group. 

 

BEATA: Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie  Jagiellońskim (1999-2003) oraz studiów 

podyplomowych Psychodietetyka w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej im. Józefa Dietla (2016-

2017). Praktyk w obszarze HR. Od 15 lat prowadzę szkolenia dla  firm takich jak Play, Motorola, czy 

LoveTheGarden.  Specjalizuje się w szkoleniach dla menadżerów, przedsiębiorców i sił sprzedaży w 

wielu branżach. Prowadzę warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Realizuję autorskie 

programy szkoleniowe, począwszy od diagnozy potrzeb, aż do wdrażania zdobytych umiejętności. 

 W swojej codziennej pracy, w świecie COVID-19, zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem 

potencjałem sprzedażowym handlowców i menadżerów zespołów sprzedażowych a także osób 

zarządzających firmami z sektora MŚP.  Szkolenia prowadzę na platformie ZOOM. Pracuję z  

konsultantami tradycyjnych kanałów sprzedaży a także TeleSales. 

Pasjonuje mnie nowoczesnego podejście do zarządzania tzw. Neuroprzywództwo. Prowadzę autorskie 

programy szkoleniowe pozwalające na wykorzystanie aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego 

mózgu  w poprawie jakości życia codziennego i osiąganiu ponadprzeciętnych wyników biznesowych.  

Prowadzę sesje treningu mentalnego dla sportowców (piłkarze, żużlowcy) oraz menadżerów. 

 

 

 



     

 

 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA  

 
 

  Warunki organizacyjne 
 

1. Termin szkolenia:  

2. Forma szkolenia:  

3. Czas trwania: 

4. Koszt szkolenia 

27-28.09.2021r. 

Szkolenia zdalne - program zoom 

2 dni - zajęcia od 9:00-16:00  

699 zł netto/ za osobę/ za 2 dni szkolenia ( PROMOCJA DO 27.08.2021r, 

cena poza promocją 2400 zł netto) 

Możliwość otrzymania certyfikatu imiennego w formie papierowej 

wysłanego kurierem - dodatkowo koszt 50 zł netto ( w cenie każdy 

uczestnik otrzyma certyfikat w formie pdf drogą mailową) 
Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. 
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: - Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy 
(zalecany 4-rdzeniowy) - 2GB pamięci 
RAM (zalecane 4GB) System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS 
wersja 10.13 (zalecana najnowsza 
wersja) Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari 
Stałe łącze internetowe o 
prędkości min1,5 Mbps. 

                                                     
 

POTRZEBUJESZ INNEGO TEMATU  SZKOLENIA LUB  SZKOLENIA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ  

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI  zamowienie@winners-szkolenia.pl    

 

 

 

mailto:zamowienie@winners-szkolenia.pl


     

 

 
 
 



     

 

 
 

METODY PRACY NA SZKOLENIU 
 

 

 

Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas wprowadzania 

nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez ćwiczenia w grupach. 

Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności i zdolności związanych z określonym, 

szerszym zagadnieniem.  

 

Testy, kwestionariusze: podczas prowadzonych szkoleń, uczestnicy indywidualnie rozwiązują 

testy i kwestionariusze dotyczące tematu prezentowanego materiału. Pozwalają one na 

„zdiagnozowanie” mocnych stron uczestników oraz pokazanie aspektów, nad którymi trzeba 

popracować. 

 

Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i rozwiązywanie 

problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych zagadnień. Metoda ta 

pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i umiejętności. 

 

Burza mózgów: ćwiczenie to pozwala na twórcze generowanie nowych pomysłów. Zachęca do 

uczestnictwa, ponieważ wszystkie pomysły są zapisywane. Jeden pomysł może zainicjować szereg 

innych. Ćwiczenie bazuje na doświadczeniu i wiedzy grupy.  

 

Odgrywanie ról: stwarza możliwość wcielania się w role innych osób i spojrzenie na zagadnienie 

z nowego punktu widzenia. Uczestnicy ćwiczą nowo nabyte umiejętności. Odgrywanie ról 

umożliwia analizę zalet i wad wybranych rozwiązań. 

 

Gry symulacyjne: symulacje umożliwiają uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności 

poprzez uczenie się na bazie ich własnych doświadczeń nabytych w czasie trwania symulacji. Gra 

symulacyjna stanowi w miarę wierne odtworzenie złożonej sytuacji firmy, jako całości, wybranego 

wycinka rynku, czy też obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa. Uczestnicy, kreują wirtualną 

rzeczywistość firmy czy rynku, w ramach, której dokonują określonych operacji - produkują, 

sprzedają, kupują, negocjują, Konkurują o klientów, kierują przepływem środków, itp. 

 

Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich 

uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub zagadnieniu 

do analizy.  

CO NAS WYRÓŻNIA: 

 nabywanie wiedzy i umiejętności przez 
doświadczenie naszych trenerów, 

 wysoki poziom dynamiki szkolenia, 
 nowatorskie case’y, ćwiczenia,  
 posiadamy zespół trenerów praktyków z 

wieloletnim doświadczeniem, 

 przejrzyste materiały szkoleniowe, 
 innowacyjne narzędzia dydaktyczne, 
 nowoczesne metody prowadzenia szkoleń 

Jesteśmy wpisani w Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)  
- Instytucja szkoleniowa: WINNERS ANNA KACZMAREK 
- Numer ewidencyjny:2.04/00108/2013, Status: Aktywny 

- Data wpisu:2013-09-24, Rok kontynuacji działalności: 2021 
- http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=23219 

 
 

ZAUFALI NAM: 
 

  

ZAUFALI NAM: 
 

 



     

 

 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w dobrej atmosferze. Poruszone zostały ważne 

aspekty z zakresu, który obejmowało szkolenie. Informacje i umiejętności przekazane przez świetną 

trenerkę z bogatym doświadczeniem przydadzą się każdemu, komu zależy na podniesieniu swoich 

kwalifikacji zawodowych.” 

Tomas Baltushka 

www.top-ten.com.pl 

„To było naprawdę szkolenie a nie odczytana prezentacja. Trener poprzez aranżowanie różnego 

rodzaju scenek pobudzał nasze umysły do kreatywności. Dyskusjom nie było końca, czas minął za 

szybko.” 

Magdalena Niemiec 

www.tako-ar.eu 

„Dziękuję prowadzącemu szkolenie za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i indywidualne 

podejście do uczestników szkolenia.” 

Krzysztof Reliszko 

Export- Import E.M. Dobrzyński 

„Chcemy podziękować za fachowe, kompetentne i skuteczne szkolenie oraz potwierdzamy doskonałą 

komunikatywność i duże doświadczenie.” 

Pracownicy Sternal International 

www.sternal.com.pl 

„Bardzo dziękujemy za przeprowadzone szkolenie. Pan prowadzący świetnie przygotowany z zakresu 

wiedzy o naszej działalności, sympatyczny i pomocny. Wiele wskazówek na pewno wykorzystamy w 

naszej pracy.” 

Małgorzata Mendalka 

www.transserwis.pl 

„Szkolenie dające dobry fundament do opracowania własnej strategii sprzedaży. Wiele praktycznych 

informacji, bez zbędnego owijania w bawełnę.” 

Robert Rembiasz 

www.restal-stg.pl 

„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, merytorycznie i praktycznie poruszone aspekty 

umiejętności sprzedażowych. Bardzo miła atmosfera, świetna Trenerka, przyjazne miejsce. Polecam.” 

Angelika Jagielska 

www.ckis.tczew.pl 

„Podczas szkolenia pierwszy raz miałyśmy okazję uczestniczyć w tak fantastycznym spotkaniu. 

Zmagania w pracy z różnymi sytuacjami okazują się w bardzo prosty a zarazem kreatywny sposób do 

zrealizowania. Prowadzący spotkanie świetnie obrazowo, życiowo jak i zabawnie przekazał bogate 

doświadczenie i wiedzę. Bardzo polecam szkolenie organizowane przez tą firmę.” 

Ania i Kasia 

www.sttb.pl 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 

ZAUFALI NAM: 
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„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam wszystkim 

zaczynającym pracę w sprzedaży!!!” 

Piotr Hordecki 

KAROMI Sp. z o.o. 

 

 „Szkolenie prowadzone w luźnej i sympatycznej atmosferze. Prowadzący prezentował bardzo bogatą 

wiedzę teoretyczną, ale również, co ważne, i praktyczną. Polecam firmę Winners!!!!” 

Paulina Zwolińska 

www.wspon.org.pl 

„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, pomogło w promowaniu produktów naszej firmy oraz 

budowaniu na zewnątrz pozytywnego jej wizerunku. Oceniam szkolenie, jako wysoce profesjonalne. 

Technika szkolenia powoduje łatwość przyswajania przekazywanych wiadomości a wpływ na to ma 

również wiedza, doświadczenie dydaktyczne i wysoka kultura osobista prowadzących.” 

Krystyna Rzepa 

www.apator.com 

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nie było nudno (nikt nie ziewał). Miły, obeznany w 

temacie prowadzący, który fachowo przekazał nam temat. Pełne zadowolenie, pełen pozytyw! Widać, 

że prowadzący przygotowany i "żyjący" a nie taki, co ględzi i przynudza. Takich właśnie ludzi Nam 

trzeba. Wielki plus też za to, że trener ma doskonały kontakt z ludźmi. Dziękuję i pozdrawiam.”  

Piotr Wagner 

www.mikrokosmos.edu.pl 

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, dużo ciekawych zagadnień popartych 

ćwiczeniami praktycznymi, miła atmosfera, firma godna polecenia.” 

Angelika Zielińska 

www.elkomsystem.pl 

„Brałam udział w 2 dniowym szkoleniu we Wrocławiu o tematyce Psychologia zarządzania. Jestem 

przekonana, że dzięki szkoleniu moje relacje z klientami się polepszą i będzie mi dużo łatwiej 

nawiązać pozyskać nowych klientów. Szkoleniowiec popierał wiele faktów przykładami, dzięki czemu 

już dziś, kilka dni po szkoleniu, widzę zmiany w postępowaniu z klientami i efekty mojej przemiany. 

Polecam wszystkim bardzo serdecznie szkolenie z zakresu Psychologii lub tez innych tematów, 

zapewne równie interesujących i przynoszących pożądany efekt.” 

Magda Chudeusz 

www.mcmservice.pl 

„Polecam szkolenie, pełen profesjonalizm, idealne podejście do uczestników szkolenia. Trener bardzo 

doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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